
H I T E L    62

Csíki András

Bereck, 2013. október 27.

földednél nyelvednél fogva
rángatott nép! mennyi imát
vérző mennyi kisebesedett
félelmet bújtató idő gyűlt
hogy a magad dolgát intézni
nem volt alkalom mennyi
némára veretett vakká
gyötört önkezét csonkoló
megszalasztott messiásod
hullt hányan de hányan
hagytak magadra és hányan
vasalnák az égre nagy szíved
tudatlanul milyen jól kerestek
veled s milyen rossz fizetséggel
maradtak hálátlanok kik
maguknak is csak hazudni tudtak
hány fiaddal nyilaztad körbe
a világot földrészeken
tengereken dobtad át őket
hogy éljenek s hírmondóid
maradjanak számadásokra
a tolvajkulccsal nyitogatott
történelem ajtónállóinál
hány söntéspultra fekvő
részeg ítész kárhoztatott
bolondul s milyen könnyen
feszítettek s bújtak közel
hozzád az ostobák s a számítók
kik túlélnek mindeneket

a lekapcsolt villanyokat s a
szemet kiperzselő reflektorokat
már jól ismered a sorállást a
vagyunkért s a majdnem
visszakérdezés nélkül maradt

Csíki András (1980) költő, Debrecenben él.
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nem vagyok nem voltam
nem leszek hármas bilincsét
hát ismerd meg végre az állítást
s a jövőidő gyönyörűségét is
ismerd meg! ismerd meg!

tájolja magát

2013. 11. 20.
11:40 DEB
07:30 LTN
direkt (2ó 45p)
2013. 11. 24.
» 13:25 LTN
» 11:10 DEB
direkt (2ó 40p)

s veszi az irányt Londonnak
akármi is az akármivel is
egyenlő akárhogy is más
mint ez itt amihez szintén
nehéz megfelelő szót szívet
és szándékot találni de túlélni
de megélni ép eszét megtartani
most nyugatnak veszi az irányt
veszi a repülőjegyet minden
feleslegét nélkülözése lebernyegét
s tájolja magát: a születés rajzszöge
titkok és tilalmak légcsavarjai
az eshetőség kényszere a csinált
csókok s az odamaradt hűség
kimarja a távolságot és semmi
ismerős senki ismerős felé nem
közeledik akármivel egyenlő
s különbözik jószerivel mindentől

(felismerhetetlenségig összeroncsolódott
tárgyak és tisztázatlan igenlések közül
ki-kilép ki-kihajlik ki-kitekint a tagadás)
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kényelmes térfelek
„Véleményünk szerint pillanatnyi indulatoktól vezérelten 
nem lenne szabad veszélybe sodorni azt a folyamatot, ami 
kétségtelenül elindult, minden igazi szurkoló örömére!”
[Egervári Sándor értékelése]

„s a magyar futball sírja mellett
hol eddig oly vígan toroztál
lassan felvált egy új korosztály
a szívük már nem úgy dobol
a futball nem menny és pokol
nem ősi dráma már nekik
legtöbbször meg se verselik”
[Varró Dániel: ha szívemen a félelem]

„Lehasználtan jöttek
és harmincévesen,
Vizes tagokkal, fölöslegesen;
Ami döntött: az úri ösztönösség,
Amivel mint valami parasztos
Előszobáztatás kísérletét,
Söpörtek félre mindent,
Ami próbajátékra utalt.”
[Szálinger Balázs: Otthon rend van]

melegítéshez
kényelmes térfelek
hitek hangzatok
tételek
tizenegy huszonegy
negyvenegy
húsz év harminc
egyre megy
a fenébe is
egyre megy

mészvonallal
rajzolt sírhelyek
„újult erővel”
s a megmeredt
„megyünk előre”
„csak a következőre”
közhely közröhej
köztörvény
nincs a győzelemhez vény
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s az avítt viták
a táltosok
vízen járók s a
mágusok
importból keretből
kimaradt
Mohácsként
évente ránk szakadt
eltaktikázott
verejtékezés
melegítéshez
kényelmes térfelek
hitek hangzatok
tételek
semmi végeredmény
csak félidők
nincs a győzelemhez vény
a jobbak ŐK
de a kivégzett
trénerek vérétől
zöld a gyep

mesterek!
kik labdát lábhoz
fűztetek
kik miatt csetlik
sok gyerek
s botlik ez a
hányszor tizenegy
könyörüljetek
labdánkra
hálót szőtt
három évtized

ne bennetek?
a balbekk
a kapus a fedezet
a váltó mi
meg nem válthatott
a gyúró a göröngy
a jogdíj
a tészta árthatott
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egy árva szurkoló
nem sok
annyi sem marad

vagy maradnak
a fakírok
a mazochisták
a napraköpködők
s a sörlögybölők
a kerítésekre
kifeszített testek
ordító szájak
mik szövetséget
s elnökségeket
nyelnek el
s énekelnek mint
fürdőcsempe-fényben
vagy lábáztatáskor

és maradnak a
spílerek
a luftballonrúgók
a díszpáholyok
népe a licenc
s a rigmus is
marad
és dagadnak
a dresszek
az öltönyzsebekben
vezetett számlák
s az örök rangadók
szentsége aurája
a szétvert metró
is marad

s a tízmillió
kapitány falba fejel
örvénylő kezdőkörök
izzó kornerek
s lesre állított
falábak kísértik
időt kér időt
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még a hőguta
a görcs
a lenyelt nyelv előtt
és cserét cserét cserét
ivószünet
fásli jég
féltégla bíróverés
vagy legyen elég
a nagyon kevés?


